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Sveučilište u Rijeci 

raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za dodjelu godišnje nagrade  

najuspješnijem/joj studentu/ici s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci  
 

 

KOME JE NATJEČAJ NAMIJENJEN? 

 

Pravo prijave na Natječaj imaju redoviti studenti* upisani u 2021./2022. akademskoj godini na 

preddiplomski ili diplomski ili integrirani (preddiplomski i diplomski) sveučilišni  studij 

ili preddiplomski  stručni ili specijalistički diplomski stručni studij Sveučilišta u Rijeci ili njegovih 

sastavnica, i to: 

 

• studenti s invaliditetom (studenti sa 60-posto i više tjelesnog oštećenja i studenti s 2. do 4. 

stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja 

funkcionalnih sposobnosti“) ili studenti s drugim dokumentiranim teškoćama (isključivo 

uz potvrdu liječnika školske/sveučilišne medicine) koji: 

• su postigli prosječnu ocjenu u prethodnoj akademskoj godini (do 30. rujna) 3,500 

ili više; 

• su u prethodnoj akademskoj godini (do 30. rujna) prikupili najmanje 30 ECTS 

bodova;  

• nisu stegovno kažnjavani od strane sastavnice Sveučilišta; 

• navedenu nagradu na istoj razini studija dobivaju po prvi put. 

 

U slučaju da više kandidata ispunjava gore navedene uvjete, dodatni kriteriji za dodjelu Nagrade bit 

će dokumentirani uspjesi koji idu u prilog studentskom aktivizmu kandidata, sportskim uspjesima, 

znanstvenim i/ili drugim aktivnostima.   

 

 

KOLIKI JE IZNOS NAGRADE? 

 

Najuspješnijem studentu s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci dodjeljuje se jednokratna novčana 

nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna, po uzoru na ostale nagrade koje dodjeljuje Sveučilište. 



 

ŠTO JE POTREBNO PRILOŽITI PRIJAVI? 

 

Kandidati su obvezni priložiti: 

 

(1) Popunjen obrazac prijave za nagradu najuspješnijem studentu s invaliditetom Sveučilišta u 

Rijeci - dostupan u tiskanom ili u elektroničkom obliku (ovdje); 

(2) Životopis studenta; 

(3) Dokaz o statusu osobe s invaliditetom (nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu 

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili rješenje o ostvarenom pravu na temelju 

invaliditeta u sustavu socijalne skrbi, doplatak za pomoć i njegu ili osobna invalidnina) ili 

Liječničku potvrdu - mišljenje liječnika školske/sveučilišne medicine nadležnog za matičnu 

sastavnicu u slučaju da se radi o drugim teškoćama (popis dostupan ovdje);  

(4) Potvrdu visokog učilišta o broju stečenih ECTS-a i prosjeku ocjena u ak. god. 2020./2021. 

(prihvatljive i potvrde iz sustava e-Građani); 

(5) Potvrdu visokog učilišta o statusu redovitog studenta u ak. god. 2021./2022.  (prihvatljive i 

potvrde iz sustava e-Građani); 

(6) Dokaz visokog učilišta da se protiv studenta ne vodi stegovni postupak te da nije stegovno 

kažnjavan (izdaje sastavnica). 

 

KAKO SE PRIJAVITI? 

 

Prijavni obrazac s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti na sljedeće načine:  

 

• elektronički na adresu: uredssi@uniri.hr (Predmet: Natječaj za dodjelu nagrade) ili 

• poštom na adresu: Sveučilišni savjetovališni centar, Ured za studente s invaliditetom, 

Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (s napomenom: Natječaj za dodjelu nagrade) 

 

DO KADA SE PRIMAJU PRIJAVE? 

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 12. studenog 2021. godine (za elektroničku prijavu te datum 

poštanskog žiga za slanje redovnom poštom).  

 

KADA ĆE BITI POZNATI REZULTATI NATJEČAJA? 

 

Rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije 3. prosinca 2021. godine na mrežnim stranicama 

Ureda za studente s invaliditetom, a svi kandidati će o rezultatima biti obaviješteni e-poštom.  

  

 

____________ 

*Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 

https://forms.gle/7ZRBMH915LBs3Gcz6
http://ssc.uniri.hr/files/Popis_nadleznih_lijecnika_za_studente_PGZ_2021_2022.pdf
mailto:uredssi@uniri.hr

